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Norint išvengti žalos ir pavojaus dėl neteisingo prietaiso naudojimo, reikia perskaityti, įsidėmėti ir
saugoti šią instrukciją Perduodant prietaisą kitam asmeniui, perduoti ir naudojimo instrukciją.
SVARBŪS NURODYMAI
• Prietaisą jungti į 220/230 V srovę
• Nesinaudoti prietaisu vandenyje – vonioje, duše ar kitame vandens sklidiname inde. Nesinaudoti
prietaisu šlapiomis rankomis. Nesinaudoti ir nelaikyti prietaiso netoli vonios, dušo ar kitų vandens
sklidinų indų.
• Nenardinti prietaiso į vandenį, valant nešlapinti. Prietaisas negali patekti į kontaktą su vandeniu.
• Nepalikti veikiančio prietaiso ant drėgnų drabužių ar paviršių.
• Neuždengti veikančio prietaiso oro įėjimo ir išėjimo angų.
• Fenas apsaugotas nuo perkaitimo: jis išsijungia jei apkrovimas per didelis (pvz. oro išėjimo arba
įėjimo anga užblokuota).
• Prietaisą būtina išjungti jei juo nesinaudojate.
• Jungiklį išjungti iš maitinimo tinklo būtina:
- pastebėjus gedimus naudojimo metu
- prieš kiekvieną valymą
- po kiekvieno naudojimo
- jungiklio netraukti iš maitinimo tinklo už laido,
- nevynioti laido aplink prietaisą.
• Nenaudoti prietaiso kai:
- jungiklis arba laidas pakenktas
- aiškiai matomi prietaiso gedimai
- prietaisas buvo nukritęs ant žemės.
norint išvengti pakenkimo plaukams, nelaikykite feno per arti plaukų.
•
•
Vaikai nesuvokia pavojaus, kuris gali kilti naudojantis elektros prietaisais. Todėl nepalikite vaikų
be priežiūros, kai jie naudojasi elektros prietaisais.
•
Įpakavimai, pvz. politileniniai maišeliai, neturėtų būti pasiekiami vaikams.
•
Papildomą apsaugą garantuoja įrengimas, kuris jei prietaisas suges , garantuos, kad namų
instaliacijoje elektros srovė neviršys 30 mA. Pasitarkite su elektros instaliuotoju. Pavojus išlieka
ir kai prietaisas neįjungtas, todėl po naudojimo jungiklį ištraukite iš maitinimo tinklo.
Pakenktą laidą gali pakeisti tik firmą WIK oficialiai aptarnaujanti įmonė.
•
Prietaiso negalima naudoti ne pagal paskirtį .
•
•
Neveikiantis prietaisas turėtų būti sunaikinamas
PRIEDAI
20 mm skersmens apvalus šepetys,
pusapvalis formavimo šepetys su lanksčiais šeriais
formavimo antgalis
Norint pakeist antgalį reikia paspausti klavišą “push” ir pasukus iki padalos antgalį nuimti.
FENO NAUDOJIMAS
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš valymą išjungti jungiklį iš maitinimo tinklo. Nenardinti prietaiso į vandenį. Iš prietaiso reikia
valyti dulkes, purvą ir plaukus. Priedus nuimti ir išvalyti.
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